
Instruções para o 
cadastro de um 

REGISTRO DE PREÇO



Tela de cadastro do Registro de Preço – Intenção de Gasto

Escolha tipo “19. registro de preço”

Aqui só mostrará as atas em que a secretaria está incluída

Aqui os valores que serão cadastrados para aquele registro de preço



Após o cadastro das informações do registro de preço, é necessário vincular
Este mesmo registro ao Projeto Finalístico especifíco. Veja abaixo:

Clique aqui, para inserir a vinculação



Digite o Projeto finalístico, clique em buscar e escolha em seguida o projeto
pesquisado. 
Após a escolha do projeto insira os valores nos anos que desejam utilizar
O registro de preço.  Por fim clique em gravar. Veja abaixo:

Local de pesquisa do Projeto Finalístico



Após o cadastro do registro de preço, não será necessário a publicação, pois ele
Ficará como REGISTRADO.
O próximo passo é o cadastro do Contrato e/ou Despesa sem contrato
no cadastro do contrato, escolha a Intenção de gasto, realizada anteriormente.
O sistema irá trazer automaticamente as seguintes informações: 
Objeto, Fundamentação e a modalidade

Local de pesquisa da Intenção de gasto



No local da informações de datas, será registrado as datas do contrato.
Já nas informações de licitação, a modalidade irá estar selecionada como PREGÃO,
devido a intenção de gasto escolhida ser de registro de preço, bastando apenas 
informar o número que gerou esse PREGÃO e a data do mesmo.
Por fim clicar em aprovar.

Informações da modalidade



Realizado o cadastro do contrato, o próximo passo é escolher as ordens de compra.
Selecione o contrato cadastrado, clicando na figura a esquerda do registro (como 
mostrado na figura).
Clique em seguida na aba “Ordem de Compra” Clique sobre esta aba para ter acesso as ordens de compra

Obs: Só será habilitada esta aba se o cadastro do contrato for de REGISTRO DE PREÇO.



Nesta tela será mostrado as ordens de compras liberadas para este contrato.
Para inserir novas ordens de compra é necessário clicar sobre o botão 
“Libera Ordem Compra”

Clique aqui para liberar ordem de compra



Nesta tela será mostrado as ordens de compras que podem ser liberadas.
Bastando apenas seleciona quais as ordens de compra deseja liberar e clicar ao final
em confirmar.

Listagem das ordens de compra para a ata que foi
Cadastrada na Intenção de Gasto


